
HURövid útmutató

KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT 
VÁLASZTOTTA!
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, 
kérjük, regisztrálja készülékét a  
www.whirlpool.eu/register oldalon

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a 
biztonsági útmutatót!

A TERMÉK BEMUTATÁSA

ELSŐ HASZNÁLAT
Az üzembe helyezést követően várjon legalább két órát, mielőtt 
a készüléket csatlakoztatná az elektromos hálózathoz. Miután a 
készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, automatikusan 
működni kezd. Az ételek ideális tárolási hőmérséklete gyárilag előre be 
van állítva.

A készülék a bekapcsolás után 4-6 órával éri el a megfelelő tárolási 
hőmérsékletet szokásos mennyiségű élelmiszer tárolása esetén. 
Helyezze be a ventilátorba az antibakteriális szagtalanító szűrőt a 
csomagoláson látható utasítások szerint (ha van). Ha hangjelzés 
hallható, az azt jelenti, hogy bekapcsolt a hőmérséklet riasztás: nyomja 
meg a gombot a hangjelzés elnémításához.

KEZELŐPANEL
1. Hőmérséklet-kijelző
2. Fagyasztótér hőmérséklete
3. Fast freeze (Gyorsfagyasztás) - 

Bekapcsolt/készenléti állapot
4. Hangjelzés kikapcsolása
5. Áramkimaradással kapcsolatos 

figyelmeztetés jelzőfénye
6. Fast cool (Gyorshűtés) - Vacation (Távollét)
7. A hűtőtér hőmérséklete3.4.6. 5.

1. 2.7.

  6TH SENSE FRESH CONTROL (6TH SENSE FRISSEN TARTÁS) ÉS 
FREEZE CONTROL (VEZÉRELT FAGYASZTÁS)
A készülék képes gyorsan és automatikusan elérni az optimális 

belső tárolási hőmérsékletet. A 6th Sense Frissen tartás funkció lehetővé 
teszi a készülék belsejében lévő páratartalom szabályozását is. A 
6th Sense Vezérelt fagyasztás egyenletesen tartja a hőmérsékletet a 
fagyasztótérben. Ahhoz, hogy ez a funkció megfelelően működjön, 
be kell kapcsolni a ventilátort.  A funkciót igény szerint be- és 
kikapcsolhatja (lásd a ventilátor leírását).

VENTILÁTOR*
A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet biztosítható 
a készülékben, így hatékonyabban tárolhatók az élelmiszerek, és 
csökkenthető a felesleges nedvesség mennyisége. Alapértelmezés 
szerint a ventilátor be van kapcsolva. A ventilátor be- és 
kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a Gyorsfagyasztás 

 és a Fagyasztó  gombokat. A kijelző felvillan és egy hangjelzés 
bekapcsol egyszer, ha a ventilátor OFF állásban van, vagy a kijelző 
felvillan, és egy hangjelzés kétszer bekapcsol, ha a ventilátor ON 
állásban van. Ha a környezeti hőmérséklet 27 °C fölé emelkedik, 
vagy az üvegpolcokon vízcseppek jelennek meg, a ventilátornak 
mindenképpen működnie kell, mert így garantálható az élelmiszerek 
eltarthatósága. A ventilátor kikapcsolásával az energiafogyasztás 
optimalizálható.
Megjegyzés: Áramkimaradás vagy a készülék kikapcsolása után a ventilátor 
automatikusan újraindul. Ne takarja el élelmiszerekkel a levegőbemenetet.

ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ*
Vegye ki a szűrőt a zöldség-gyümölcs fiókban található dobozból, 
és helyezze a ventilátor burkolatába. A csere menetének leírása a 
szűrődobozban található.

 BEKAPCSOLT/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT
A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot. 
Készenléti üzemmódban két gondolatjel világít a kijelzőn. Nyomja meg 
újra röviden a gombot az ismételt bekapcsoláshoz.
Megjegyzés: Ez a művelet nem választja le a készüléket az elektromos 
hálózatról.

HŐMÉRSÉKLET-KIJELZŐ
A kijelző képes felváltva kijelezni a hűtőtér (2 °C és 8 °C között) és a 
mélyhűtőtér hőmérsékletét (-16 °C és -24 °C között).

HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE
A készülék különböző hőmérsékletekre állítható be a  gombbal.

 FAST COOL (GYORSHŰTÉS)
Ha nagy mennyiségű friss élelmiszert kíván a hűtőtérbe helyezni, előtte 
nyomja meg a  gombot. A funkció bekapcsolásakor kigyullad a 
szimbólum. A funkció 6 óra elteltével automatikusan kikapcsol, vagy a 
gomb ismételt megnyomásával manuálisan kikapcsolható.

 A HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁSA
A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a  gombot.

A FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE
A készülék különböző hőmérsékletekre állítható be a  gombbal.

 FAST FREEZE (GYORSFAGYASZTÁS)
Nyomja meg a  gombot 24 órával azt megelőzően, hogy egyszerre 
nagyobb mennyiségű élelmiszert kíván tenni a fagyasztó zónába. 
A funkció bekapcsolásakor kigyullad a szimbólum. A funkció 48 
óra elteltével automatikusan kikapcsol, vagy a  gomb ismételt 
megnyomásával manuálisan kikapcsolható.

 VACATION (TÁVOLLÉT)
Ha hosszú időre elutazik, használja ezt a funkciót. Tartsa lenyomva 
a  gombot 3 másodpercig a funkció bekapcsolásához. A kijelzőn 
megjelenik a hűtőtér hőmérséklete (+12 °C), és kigyullad az ikon. 
A funkció aktiválása után távolítsa el az ételt a hűtőtérből, és 
tartsa mindkét ajtót zárva – a hűtőgép olyan hőmérsékletet fog 
fenntartani, amely elegendő a szagok képződésének megelőzéséhez. 
A fagyasztótér hőmérséklete viszont továbbra is a beállított szinten 
marad. A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot 3 
másodpercig.

* Kizárólag adott típusok esetén



* Kizárólag adott típusok esetén

JÉGTELENÍTŐ RENDSZER*
A JÉGTELENÍTŐ RENDSZER megkönnyíti a fagyasztórekesz 
kiolvasztását. 
A JÉGTELENÍTŐ tartozék összegyűjti a fagyasztótérben képződő 
jég egy részét. Könnyen eltávolítható és tisztítható, így csökkenti a 
fagyasztótér jégtelenítéséhez szükséges időt.

A JÉGTELENÍTŐ tartozékról az alábbi módon lehet eltávolítani a jeget.

A JÉGTELENÍTŐ TARTOZÉK TISZTÍTÁSA
1. Nyissa ki a fagyasztótér ajtaját, és távolítsa el a felső fiókot.

2. Lazítsa meg és távolítsa el a JÉGTELENÍTŐ tartozékot, közben 
ügyeljen arra, nehogy ráejtse az alatta lévő üvegpolcra.

Megjegyzés: Ha a tartozék beszorult vagy más ok miatt nehéz eltávolítani, 
ne erőltesse az eltávolítást, hanem hajtsa végre a fagyasztótér teljes 
jégtelenítését.

3. Csukja be a fagyasztótér ajtaját.
4. A tartozékot (nem forró) folyóvíz alá tartva jégtelenítse.

5. Csöpögtesse le a tartozékot, és szárítsa meg műanyag részeit egy 
puha ruhával.

6. Hátsó részét a kiszögellő támaszokra helyezve (lásd az ábrát) tegye 
vissza a tartozékot, majd rögzítse a tartozék fogantyúját a felette 
található kapcsokhoz.

7. Helyezze vissza a felső fiókot, és csukja be a fagyasztótér ajtaját.
A JÉGTELENÍTŐ tartozék megtisztítható önmagában is, a fagyasztótér 
teljes jégtelenítése nélkül.
A JÉGTELENÍTŐ tartozék rendszeres tisztítása esetén ritkábban kell 
végrehajtani a fagyasztótér teljes jégtelenítését.
Megjegyzés: a termékjellemzők, többek között a térfogat és az 
energiafogyasztás, a JÉGTELENÍTŐ TARTOZÉK nélkül értendők.

ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

Jelmagyarázat

MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA
Déligyümölcs, konzervek, italok, tojás, szósz, 
savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott

HIDEG ZÓNA
Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeáruk, 
joghurt tárolásához ajánlott

LEGHIDEGEBB ZÓNA
Felvágottak, desszertek, hús és hal tárolásához ajánlott

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS FIÓK

FAGYASZTÓFIÓKOK

MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE
(Leghidegebb zóna)
Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott



A FIÓK ÉS A „SLIDING TRAY” (KIVEHETŐ POLC) ELTÁVOLÍTÁSA
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BILLENŐS TÁROLÓ (KÜLÖNBÖZŐ MAGASSÁGOKON ELHELYEZHETŐ ELEM)

Billenős  
tároló

B CA

FRISSEN TARTÓ REKESZ 0°*
Ezt a fiókot kifejezetten úgy terveztük, hogy fenntartsa az élelmiszerek 
(pl. friss tészta, tejföl, pesto/salsa, házilag készített szendvicskrémek, 
süteménykrém, puding, krémsajt, felvágottak, desszertek, hús és hal) 
hosszabb tárolásához szükséges alacsony hőmérsékletet.

A fiók belső hőmérséklete +3 °C és -2 °C között van. A fiók megfelelő 
működése érdekében fontos, hogy ne legyen aktiválva a Távollét 
funkció.

HUMIDITY CONTROL (PÁRATARTALOM SZABÁLYZÁSA)*
A zöldség-gyümölcs fiók páratartalom-szabályzója: csúsztassa a 
szabályzót az aktuálisan tárolt élelmiszereknek legjobban megfelelő 
páratartalomszintre.

* Kizárólag adott típusok esetén



A Biztonsági útmutatót, a Használati útmutatót, a termékspecifikációt és az energiafogyasztási adatokat 
letöltheti:
• a docs . whirlpool . eu honlapról
• a QR-kód segítségével
• Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a 

vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.

HIBAELHÁRÍTÁS
Mi a teendő, ha... Lehetséges okok Megoldások

A kezelőlap nem világít, és a 
készülék nem működik.

Lehet, hogy a készülék bekapcsolt/
készenléti állapotban van.
Lehetséges, hogy a készülék elektromos 
tápellátásával van gond.

Kapcsolja be a készüléket a Be/Készenlét gombbal. Ellenőrizze a 
következőket:
• nincs-e áramkimaradás;
• a villásdugó jól be van-e dugva a hálózati aljzatba, és a kétpólusú 

hálózati megszakító (ha van) a helyes állásban van-e (tehát 
biztosítja-e a készülék tápellátását);

• működik-e a lakás elektromos hálózatának védelmi rendszere;
• nem hibásodott-e meg a hálózati kábel.

A készülék belső világítása 
nem működik.

Elképzelhető, hogy izzócsere szükséges. LED-es jelzőfényekkel ellátott modellek: forduljon a hivatalos műszaki 
ügyfélszolgálathoz.

Lehet, hogy a készülék bekapcsolt/
készenléti állapotban van.

Nyomja meg röviden a  gombot a készülék bekapcsolásához (lásd a 
Bekapcsolt/készenléti állapot funkciót).

A készülék belsejének 
hőmérséklete nem elég 
alacsony.

Ennek különböző okai lehetnek (lásd a 
„Megoldások” oszlopot).

Ellenőrizze a következőket:
• megfelelően zárnak-e az ajtók;
• nincs hőforrás a készülék közelében;
• megfelelő-e a beállított hőmérséklet;
• nem akadályozza-e valami a levegő áramlását a készülék alján 

lévő szellőzőnyílásoknál.

A hűtőtér alján víz található. A kiolvasztott víz elvezetése 
akadályozva van.

Tisztítsa meg a leolvasztott víz leeresztőnyílását (lásd a „Tisztítás és 
karbantartás” című részt).

A készülék elülső része az 
ajtótömítésnél meleg.

Nem jelent meghibásodást. Ez a 
páralecsapódás megakadályozása miatt 
van.

Nincs szükség semmilyen megoldásra.

A piros  szimbólum 
villog, és hangjelzés hallható

Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés
Akkor kapcsol be, ha a hűtőtér és/vagy 
a fagyasztótér ajtaja túl sokáig marad 
nyitva.

A hangjelzés kikapcsolásához csukja be a készülék nyitott ajtaját.

A piros  ikon villog, 
hangjelzés hallható, és a  
ikon aktiválódik.

Figyelmeztetés áramszünetre
A funkció az áramellátásban 
bekövetkező olyan, hosszabb 
szünetek esetén aktiválódik, amelyek 
a fagyasztótér hőmérsékletének 
emelkedését idézik elő.
Megjegyzés: az áramszünet-figyelmeztetés 
kikapcsolásáig a terméken nem állítható 
be új hőmérséklet.

A hangjelzés kikapcsolása előtt javasolt megnézni a hőmérséklet-
kijelzőn látható hőmérsékleti értéket, amely a fagyasztótérben az 
áramkimaradás során előállt legmagasabb hőmérsékletet mutatja. 
A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a „Hangjelzés 
kikapcsolása” gombot.
A gomb megnyomását követően a hőmérséklet-kijelző újra a 
beállított hőmérsékletet fogja mutatni. Ha a fagyasztótér még nem 
érte el az ételek tartósításához szükséges optimális hőmérsékletet, 
aktiválódhat a mélyhűtő hőmérsékleti vészjelzése (lásd: figyelmeztetés 
a fagyasztótér hőmérsékletére). Fogyasztás előtt ellenőrizze az ételek 
állapotát.

A piros  ikon világítani 
kezd (villogás nélkül), 
hangjelzés hallható, és a 
mélyhűtő hőmérséklet-
kijelzője villog.

Figyelmeztetés a fagyasztótér 
hőmérsékletére
A fagyasztótér hőmérsékletére 
vonatkozó figyelmeztetés azt jelzi, hogy 
a rekesz hőmérséklete nem optimális. 
Ez a következő esetekben fordulhat 
elő: első használatkor, leolvasztás és/
vagy tisztítás után, nagy mennyiségű 
étel lefagyasztása esetén, vagy ha a 
mélyhűtő ajtaja nincs megfelelően 
bezárva.

A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a „Hangjelzés 
kikapcsolása” gombot (a hőmérséklet-kijelző ekkor abbahagyja a 
villogást). Amikor a készülék eléri az optimális hőmérsékletet, a piros 
ikon magától kikapcsol. Ha a fagyasztótér hőmérsékleti riasztása 
tovább folytatódik, forduljon a hivatalos műszaki ügyfélszolgálathoz.

A piros  szimbólum 
világít, hangjelzés hallatszik, 
és az „F” betű villog a 
kijelzőn.

Meghibásodási figyelmeztetés
A jelzés egy műszaki alkatrész 
meghibásodására figyelmeztet.

Hívja a hivatalos műszaki ügyfélszolgálatot. A hangjelzés 
kikapcsolásához nyomja meg röviden a „Hangjelzés kikapcsolása” 
gombot.

* Kizárólag adott típusok esetén
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